Chefe de Sector de Comunicação e Imagem (m/f)
A Sociedade Mineira de Catoca Lda. (SCM) é uma empresa angolana de
prospecção, exploração, recuperação e comercialização de diamantes, constituída
pela Endiama (Angola), Alrosa (Rússia) LLV (China) e Odebrecht (Brasil). É a maior
empresa no subsector diamantífero em Angola, sendo responsável pela extracção de
mais de 75% dos diamantes angolanos. Para além do kimberlito de Catoca que
explora na Lunda Sul, a empresa tem participação maioritária em concessões como a
do Luemba, Gango, Quitúbia, Luangue, Vulege, Tcháfua e Luaxe.

Reportando directamente ao Director de Organização de Pessoas, este profissional
será responsável por garantir, preservar e divulgar a imagem corporativa da
Sociedade Mineira de Catoca (SMC), assim como detectar incongruências,
irregularidades ou actos que não favorecem a imagem da SMC, através de:
1. Controlo e verificação do contrato de Comunicação, Imagem e Relações
Públicas de forma a assegurar o cumprimento de normas e procedimentos
contratuais;
2. Coordenação e controlo de todas as actividades inerentes ao processo de
relações internas e externas;
3. Fomento e aprimoramento da relação com os media e outras instituições
públicas, congéneres ou privadas, utilizando os meios certos para o efeito;
4. Manutenção de processos internos de comunicação e elevação da imagem da
empresa junto dos trabalhadores e parceiros; e
5. Supervisão da qualidade dos serviços de comunicação e imagem das empresas
subcontratadas.
A função comporta ainda a participação na elaboração do plano de actividades e
orçamento anual da SMC, propondo a alocação de recursos técnicos e humanos
necessários ao desenvolvimento da actividade, de forma a garantir a contribuição do
Sector para o Plano Estratégico da SMC e a maximização dos resultados;
acompanhamento da actividade do Sector, controlando a execução das actividades e
do orçamento, identificando eventuais desvios entre o real e o previsto e propondo
medidas correctivas ou de melhoria de resultados; e gestão dos recursos humanos
afectos ao Sector, participando na definição de necessidades previsionais e
operacionais, no âmbito das áreas de recrutamento, motivação, avaliação de
desempenho e formação e carreiras, de forma a garantir implementação das Políticas

de Recursos Humanos e o enquadramento e motivação dos colaboradores para o
cumprimento dos objectivos do Sector.
Pretende-se candidato com o seguinte perfil:


Licenciatura em Marketing & Comunicação, Comunicação Social e/ou Imagem



Experiência profissional superior a 5 anos, preferencialmente com experiência
em funções similares



Experiência na Gestão de Imagem Corporativa



Domínio de línguas



Capacidade de relacionamento e comunicação/interacção com os diferentes
departamentos



Mobilidade geográfica (função a desempenhar em Saurimo, Angola)



Conhecimentos na óptica do utilizador de MS Office

Candidaturas até 28 de Novembro para recrutamentosmc2016@gmail.com indicando
a refª SMC_CI, no assunto do e-mail.

